Nota de premsa

”la Caixa” rep 5,7 milions d’euros
de la Comissió Europea per al seu programa
de Beques de Postdoctorat


La Comissió Europea reconeix el més nou dels programes de
beques de l’entitat, destinat a impulsar la carrera d’investigadors de
totes les nacionalitats a les millors universitats i centres de recerca
d’Espanya i Portugal.



El programa de Beques de Postdoctorat de ”la Caixa” concedirà 45
beques a les convocatòries de 2020 i de 2021, un 37 % més que en
la convocatòria anterior, amb un pressupost total de 27,5 milions
d’euros.



L’ajuda de 5,7 milions d’euros obtinguda per la Comissió Europea
ha permès incrementar el número de beques ofertades, passant de
37 a 45 beques per convocatòria.



Des de la creació del Programa de Beques el 1982, ”la Caixa” ha
concedit 4.987 ajuts a joves estudiants i investigadors, que
d’aquesta manera han pogut ampliar la seva formació a les millors
universitats i centres de recerca del món.



Entre els anys 1982 i 2019, ”la Caixa” ha destinat un pressupost
total de 275 milions d’euros a les seves beques, cosa que
converteix aquest programa en el més important dels promoguts a
Espanya per una entitat privada i un dels més rellevants d’Europa.

Barcelona, 14 d’agost de 2019. El programa de Beques de Postdoctorat
Junior Leader de ”la Caixa” ha rebut un nou impuls gràcies a la concessió de
5,7 milions d’euros per part de la Comissió Europea a través del programa
COFUND de les accions Marie Skłodowska-Curie.
Aquesta aportació permet incrementar el número de beques ofertades, passant
de 37 a 45 beques tant per la convocatòria 2020 com per la de 2021.
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El pressupost total d’aquest programa de beques per aquestes convocatòries
ascendeix a 27,5 milions d’euros.
Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, apunta: «La
formació d’excel·lència és una de les apostes estratègiques de la nostra entitat
a llarg termini, juntament amb la investigació. El suport de la Comissió Europea
al Programa de Beques és, a més d’una responsabilitat, un estímul per
perseverar en aquest camí que, sens dubte, beneficia no solament els
investigadors que perceben l’ajut, sinó tota la societat, que rebrà el resultat del
seu talent».
El programa de Beques de Postdoctorat de ”la Caixa” es va posar en marxa el
2018 amb l’objectiu de retenir i atraure el millor talent investigador a les
universitats i centres de recerca d’Espanya i Portugal. La convocatòria actual
del programa està oberta fins el 8 d’octubre.
Aquestes beques tenen una durada de tres anys i una dotació màxima per
ajuda de 305.100 euros, que cobreix el salari, els costos de la recerca i un ajut
de mobilitat, i també una subvenció extraordinària per a investigadors amb fills.
Addicionalment a la dotació econòmica, aquest programa inclou formació en
habilitats transversals, com la innovació i el lideratge.
És la segona vegada que la Comissió Europea cofinança un projecte de
beques impulsat per ”la Caixa”. El 2016, ja va donar suport al programa de
beques de Doctorat INPhINIT. Totes dues aportacions reconeixen les més de
tres dècades de trajectòria de ”la Caixa” en la concessió de beques.
38 anys apostant pel futur de les noves generacions
L’objectiu del Programa de Beques de ”la Caixa” és donar als estudiants i
investigadors més brillants l’oportunitat d’accedir a les millors universitats i
centres de recerca del món. Des dels inicis del programa el 1982 fins avui,
l’entitat ha destinat una inversió acumulada de 275 milions d’euros a la
formació de 4.987 estudiants i investigadors.
Les beques de ”la Caixa” tenen el reconeixement unànime de la comunitat
científica i acadèmica. El rigor en el procés de selecció dels candidats, la
dotació econòmica i l’atenció als seus becaris abans, durant i després de la
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beca han consolidat aquest programa com un dels més importants dels
finançats per institucions privades del món.
Més enllà de les beques de postdoctorat, ”la Caixa” també atorga beques per
cursar estudis de postgrau a l’estranger i per realitzar un doctorat a Espanya o
Portugal.
Beques de Postgrau a l’estranger
Aquests ajuts estan dirigits a estudiants espanyols i portuguesos que estiguin
en disposició de cursar estudis de postgrau (màster, doctorat o investigació
predoctoral) a l’estranger, tenen una durada màxima de dos anys i estan oberts
a tots els àmbits del coneixement. En la propera edició, ”la Caixa” convocarà
120 beques, 75 per cursar estudis en universitats d’Europa i 45 per a l’Amèrica
del Nord (Estats Units i Canadà) i la zona d’Àsia-Pacífic (Austràlia, Corea del
Sud, Índia, Japó, Singapur i Xina)
La beca cobreix la matrícula dels estudis de postgrau sense límit d’import,
viatges d’anada i tornada, assegurança mèdica i una mensualitat que varia en
funció del país de destinació. Així mateix, també s’organitzen unes jornades de
trobada prèvies a l’inici dels estudis.
Beques de Doctorat INPhINIT
A la propera edició, el programa convocarà 65 beques per a investigadors de
totes les nacionalitats que desitgin cursar un doctorat en universitats i centres
de recerca d’Espanya i Portugal.
Les Beques de Doctorat INPhINIT tenen una durada màxima de tres anys i una
dotació econòmica total de 122.592 euros Addicionalment a la dotació
econòmica, s’inclou un programa de formació presencial en habilitats
transferibles.
Les persones que estiguin interessades en les beques de “la Caixa” poden
consultar-ne les bases i la documentació necessària per tramitar la sol·licitud a
l’apartat de beques del web de ”la Caixa”: https://obrasociallacaixa.org/
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